
Świebodzice, dnia 19 października 2020 r. 

 

 

Informacja o wyniku przetargu 

Burmistrz Miasta Świebodzice, na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) informuje o wyniku przetargu, któ-

ry odbył się w dniu 15 października 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Świebodzicach, pokój nr 7: 
 

przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 37A-B przy ul. Wałbrzyskiej w 

Świebodzicach, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność 

Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0003 Śródmieście 3, 

dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-

czystą Kw nr SW1S/00027029/0 w granicach działek gruntu: 

 

1) nr 1119/10, 1119/1, 1119/24 o łącznej powierzchni 0,0100 ha, 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 09.10.2020 r do godz. 1430   

(włącznie), zostały złożone pisemne deklaracje o przystąpieniu do udziału w przetargu wraz z 

kompletem wymienionych w ogłoszeniu o przetargu dokumentów przez jedną osobę, która 

została zakwalifikowana do uczestnictwa w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 9 471,00 zł, najwyższa cena osiągnięta w przetargu 

wyniosła 9 571,00 zł 

Nabywcą nieruchomości został Pan Bartosz Młodzik.  
 

2) nr 1119/11, 1119/2, 1119/23 o łącznej powierzchni 0,0100 ha, 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 09.10.2020 r do godz. 1430   

(włącznie), zostały złożone pisemne deklaracje o przystąpieniu do udziału w przetargu wraz z 

kompletem wymienionych w ogłoszeniu o przetargu dokumentów przez dwie osoby, które 

zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 9 471,00 zł, najwyższa cena osiągnięta w przetargu wy-

niosła 9 571,00 zł 

Nabywcą nieruchomości została Pani Wanda Lukas. 

 

3) nr 1119/12, 1119/3, 1119/22 o łącznej powierzchni 0,0101 ha, 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 09.10.2020 r do godz. 1430   

(włącznie), zostały złożone pisemne deklaracje o przystąpieniu do udziału w przetargu wraz z 

kompletem wymienionych w ogłoszeniu o przetargu dokumentów przez dwie osoby, które 

zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 9 594,00,00 zł, najwyższa cena osiągnięta w przetargu 

wyniosła 9 694,00 zł 

Nabywcą nieruchomości została Pani Anna Tokarczuk. 

 

4) nr 1119/13, 1119/4, 1119/21 o łącznej powierzchni 0,0101 ha, 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 09.10.2020 r do godz. 1430   

(włącznie), zostały złożone pisemne deklaracje o przystąpieniu do udziału w przetargu wraz z 

kompletem wymienionych w ogłoszeniu o przetargu dokumentów przez dwie osoby, które 

zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 9 594,00,00 zł, najwyższa cena osiągnięta w przetargu 

wyniosła 9 694,00 zł 

Nabywcą nieruchomości została Pani Anna Tokarczuk. 

 



5) nr 1119/14, 1119/5, 1119/20 o łącznej powierzchni 0,0101 ha, 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 09.10.2020 r do godz. 1430   

(włącznie), zostały złożone pisemne deklaracje o przystąpieniu do udziału w przetargu wraz z 

kompletem wymienionych w ogłoszeniu o przetargu dokumentów przez jedną osobę, która 

została zakwalifikowana do uczestnictwa w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 9 594,00 zł, najwyższa cena osiągnięta w przetargu wy-

niosła 9 694,00 zł 

Nabywcą nieruchomości został Pan Bartosz Młodzik. 

 

6) nr 1119/15, 1119/6, 1119/19 o łącznej powierzchni 0,0102 ha, 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 09.10.2020 r do godz. 1430  

(włącznie), zostały złożone pisemne deklaracje o przystąpieniu do udziału w przetargu wraz z 

kompletem wymienionych w ogłoszeniu o przetargu dokumentów przez jedną osobę, która 

została zakwalifikowana do uczestnictwa w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 9 717,00 zł, najwyższa cena osiągnięta w przetargu wy-

niosła 9 817,00 zł 

Nabywcą nieruchomości został Pan Bartosz Młodzik. 

 

7) nr 1119/16, 1119/7, 1119/18 o łącznej powierzchni 0,0102 ha, 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 09.10.2020 r do godz. 1430  

(włącznie), zostały złożone pisemne deklaracje o przystąpieniu do udziału w przetargu wraz z 

kompletem wymienionych w ogłoszeniu o przetargu dokumentów przez jedną osobę, która 

została zakwalifikowana do uczestnictwa w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 9 717,00 zł, najwyższa cena osiągnięta w przetargu wy-

niosła 9 817,00 zł. 

Nabywcą nieruchomości został Pan Bartosz Młodzik. 

 

 

 
Wywieszono do publicznej wiadomości 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 

od dnia 23.10.2020 r. do 30.10.2020 r. 

 


